
Újra beadtuk pályázatunkat a Csalogány utca észak-déli részének
felújítására
A Belügyminisztérium „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” szóló pályázatát az idei évben
is kiírta. Felsőörs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete,- ismerve községünk
utcáinak gondjait- ismét áttekintette, hogy a
kiírt célok közül melyikre kíván pályázatot
benyújtani. A pályázatban kiírt célok között
szerepelt intézményfejlesztés,
bölcsődefejlesztés, óvodafejlesztés,
egészségügyi épület fejlesztése, felújítása,
sportfejlesztés és belterületi utak, járdák, hidak
felújítása. 
Ezek közül a legfontosabbnak, - különösen, hogy ez az egyetlen pályázati forrás, mely erre a célra is
lehetőséget ad,- a belterületi útfelújítást tartotta a képviselő-testület. Ezen belül is Felsőörs területén
a legszükségesebbnek a Csalogány utca észak-déli részének felújítását ítélte. Az önkormányzat
ezen szándéka három éve változatlan, melyet az is bizonyít, hogy ebből a pályázatból a korábbi
években is szerette volna már megvalósítani az útszakasz felújítását. Sajnos a korábbi két év
pályázata eddig nem volt eredményes. Nagyon bízunk abban, hogy a kétszer már sikertelen
kérelmünk harmadszori próbálkozásra már támogatást kap, hiszen a helyi szándék fontosságát is
mutatja, hogy ismét ezt a célt jelöltük meg, melyről tudjuk, hogy milyen sok felsőörsi család
életminőségét, közlekedés-biztonságát javítaná.

Szabó Balázs, polgármester

14. Különszám, 2020. 07. 24.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok (Mömax, Möbelix, Jisk, KIKA) összeszerelését, beépítését. 
Továbbá vállalom már meglévő bútorainak helyszíni átalakítását, javítását.
Baranyai Gábor-beépítő asztalos,Tel.: + 36 20 360 4660.

Hirdetés



Kedves Olvasók! Ahogy már korábban tájékoztattuk községünk lakóit, idén
 augusztusban egy kisebb falunapi rendezvénnyel készülünk, amelyet az 
augusztus 20-ai ünnepséghez csatolunk.
Tervezett programok:
Augusztus 19. 17.00. Helytörténeti séta Szabó Balázs polgármesterrel
18.00. Komolyzenei koncert helyi művészekkel, majd borkóstoló, vendégeink a Snétberger Zenei Központ
növendékei
Augusztus 20. 9.00. Ifjú polgár köszöntő kulturális műsorral
10.00. Gyerekkoncert: Lovászi Edina duó
17.00. Békeucca-Mesics György és a Somló Banda lemezbemutató koncertje és táncház
20.00. Gyöngyhalász Latin Zenekar koncertje
22.00. Tűzzsonglőrök
Parasztolimpia, kézműves kuckó gyerekeknek, kirakodóvásár, íjászat és még sok minden más!
A program tervezet, a műsorváltozás jogát fenntartjuk! Végleges program hamarosan!

                                          Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező

A koronavírus-járvány okozta tavaszi leállások után,
nagyobb sebességre kapcsoltak a Veszprém-Balaton
EKF 2023-as előkészületek is. 2020. július 23-án
Navracsics Tibor kormánybiztos, Porga Gyula,
Veszprém polgármestere és Markovits Alíz, az EKF
program vezérigazgatója által szervezett
polgármesteri találkozón vettem részt. A találkozó
során a szervezők ismertették a programhoz való
csatlakozás anyagi modelljét. Ez arról szól, hogy
minden a csatlakozás mellett döntő település 1 
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Készült: 700 példányban

2. oldal

29. Falunapok és Szent István király ünnepe

Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 egyeztetések

Euro/lakos/év hozzájárulást vállal a 2021-2023 közti három évben. Ez a hozzájárulás a feltétele az EKF
programban és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési forrásokban való részvételnek. Ahogy arról újságunk
hasábjain már tudósítottunk, Felsőörs vonatkozásában egyrészt gazdag kulturális-történelmi értékeinkre
alapozva, másrészt a lassan egy évtizede Felsőörsön működő Snétberger Központ tehetségei révén látjuk a
részvétel lehetőségét. A 2023-ban esedékes EKF rendezvénysorozat kiemelkedő lehetőség értékeink
nemzetközi bemutatásában.

                                                         Szabó Balázs, polgármester


